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Een absoluut recht op een kind is niet wenselijk 

Hoe maakbaar is een moeder?  

11 januari 2016 | Marc Cosyns  

We roepen schande van een vrouw van 53 die zwanger is van een tweeling. Maar een dokter 

hoeft niet te veel rekening te houden met vooropgestelde ideeën en kijkt beter naar de 

biografie en context van zijn patiënte, zegt Marc Cosyns. 

Margarita Louis-Dreyfus (53) wordt moeder van een tweeling - Ronnie Wood (68) wordt 

vader van een tweeling. rr  

Wie? Huisarts, verbonden aan de vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezond-

heidszorg (UGent). 



Wat? Een groep vrouwen uitsluiten op basis van een bepaald criterium is discriminerend en 

gevaarlijk. 

In de Amerikaanse staat Texas beviel vorige week een 53-jarige vrouw van haar eigen 

kleindochter. De vrouw droeg het kind voor haar 28-jarige dochter die met 

vruchtbaarheidsproblemen kampt. Ook vorige week raakte bekend dat zakenvrouw Margarita 

Louis-Dreyfus zwanger is van een tweeling, uitgerekend voor april 2016. Margarita Louis-

Dreyfus is de weduwe van de Franse zakenman Robert Louis-Dreyfus. en de voorzitster van 

voetbalclub Olympique de Marseille, waar Rode Duivel Michy Bat-shuayi speelt. ‘Ze is van 

plan om haar functie van voorzitster van de groep Louis-Dreyfus Commodities te blijven 

uitoefenen tot aan haar bevalling’, luidde het nog in het persbericht. 

Schande, roepen velen. Zulke vrouwen denken alleen aan zichzelf. Die kinderen zullen een 

grootmoeder als moeder hebben. Ze is 73 als de kinderen 20 zijn! Hoelang zal ze nog leven, 

nog ongeacht de gevaren van de zwangerschap en bevalling zelf op zo’n ouderdom? Het is 

maar een greep uit de vele verontwaardigde reacties. 

Els De Temmerman 

In België is kunstmatig zwanger worden boven een bepaalde leeftijd niet mogelijk. Hier geldt 

een leeftijdsgrens van 45 jaar voor het plukken van een eitje dat mag ingeplant worden tot je 

47ste. Dat zegt de wet op ‘medisch begeleide voortplanting’, de ‘embryowet’, die sinds 2007 

leeftijdsgrenzen oplegt aan de vrouw. Voor mannen gelden er geen leeftijdsbeperkingen. 

Ik herinner me de verontwaardiging over journaliste Els De Temmerman die op haar 49ste 

zwanger was van een tweeling. Ook toen, zoals met Margarita Louis-Dreyfus, werd 

gefluisterd dat ze niet ‘natuurlijk’ zwanger was geraakt. Onder druk werd nadien bevestigd 

dat ze een beroep had gedaan op in-vitrofertilisatie, ergens legaal in Europa. De Temmerman 

beviel van een tweeling in 2011. Het was wereldnieuws. 

In de Belgische erkende ziekenhuizen waar de wet wordt toegepast, gelden voor wie in 

aanmerking komt verschillende criteria. Iedere instelling voert haar eigen beleid. Ook in de 

universitaire ziekenhuizen, zelfs diegene waar katholieke inspiratie het niet toelaat, bestaat de 

mogelijkheid en wordt er een heuse wetenschappelijke ratrace gelopen in de innovatie van 

verschillende technieken. Overal wordt de bovengrens van 45 jaar gehanteerd, maar overal 

bepaalt de instelling bij monde van het ethisch comité en de uitvoerende arts de andere 

criteria. Het is niet voor iedereen, je hebt nu eenmaal niet het absolute recht op een kind. 

Papa was a rolling stone 

Mag een vrouw van 53 met drie kinderen, onder wie een tweeling, van een man die in 2009 

overleden is, in 2015 nog zwanger worden van een tweeling van/via haar nieuwe man? 

Consequent met de ideologie van ‘het maakbare leven’ kan ik niet anders dan volmondig ja 

zeggen. Maar ik vind voor mezelf veel argumenten om toch neen te zeggen. En al zijn er 

wereldwijd veel dringender wetenschappelijk innovaties nodig, in de individuele zorgrelatie 

telt alleen die patiënte met haar vraag binnen haar context. Een groep vrouwen uitsluiten op 

basis van een bepaald criterium is discriminerend en gevaarlijk. Het kan ook in 

tegenovergestelde zin worden gebruikt, en dan ben je nooit veraf van totalitair denken. Mijn 

enige opgave als arts is dat ik zorgvuldig, in team met andere zorgverleners, toets of de 



patiënte alle aspecten van de behandeling begrijpt en vanuit dat inzicht haar vrije, doordachte 

wil in overeenstemming kan brengen met haar biografie en context. 

En wat te denken van het bericht, ook van vorige week, dat Ronnie Wood en zijn vrouw Sally 

Humphries in juni 2016 een tweeling verwachten? De 68-jarige gitarist van The Rolling 

Stones zei zielsgelukkig te zijn dat hij weer vader wordt. Zijn vrouw is 37. Hierover lees je 

geen enkele negatieve reactie. Nochtans zal Wood 88 jaar zijn als de tweeling 20 is. Als hij, 

met zijn ongezonde verleden, dan tenminste nog in leven is. Trouwens, statistisch zal hij al 11 

jaar overleden zijn. Als de kinderen van Margarita Dreyfus 20 zijn, heeft zij statistisch nog 11  

 

Marc Cosyns 

Ronnie Wood zal 88 zijn als zijn tweeling 20 is – als hij dan nog leeft  

 


